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     דירות בכרמי גת 
 אחרונות בהחלט 
לפני עליית המחירים!

 שבוע מכירות מטורף בירושלים

ואתם מרוויחים!
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 כ-15% פחות 
ממחיר השוק ללא 

מס רכישה!

למחיר סופיהתחייבות 

 נוספת הטבה מיוחדת 
לבאי הכנס בלבד

1-700-500-555

w w w . b e m u n a . c o . i l

עוד שבוע של כנס מכירות בירושלים,
 בימי שלישי-רביעי-חמישי 

ההגעה בתיאום מראש בלבד:

054-7919326

בלעדי

מהפכה שקטה וממותגת היטב
מתרחשת בקניונים יוקרתיים

ברחבי הארץ 
עסקים במבט של שליחות

מצויין זה מותג י‰ד̇ו 



אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים )רמב”ם(הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים

להשתתפות בהגרלה על ס”ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

1800-620-640
• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר 

• התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו”ח

• הודעה תימסר מיידית לזוכה • שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס’ 077-3136224

ראובן נח, בנם של משפחת נח - הזוכים בהגרלה בשנה שעברה, 
בהכנסת ספר התורה לבית הכנסת “בני קדושים” באשדוד

מי יזכה
השנה
בספר 

התורה?
שימו לב:

• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה” של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה מיוחדת זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים

   אלא בספר תורה שלם! 
• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט

   לאיזה בית כנסת יכנס ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך
•  הזכייה בספר התורה מזכה אותך גם במימון התהלוכה

   ובמודעות רחוב המבשרות על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך
 •  ההגרלה תתקיים בעז"ה ביום חמישי, י"ג ניסן תשע"ו )21.4.16(

הזוכה יבחר את
סוג ספר התורה

בס”ד

הזדרזו! 
ההגרלה

בערב פסח 
21.4.16

www.yadlachim.co.il :אפשר להצטרף להגרלה גם באתר



שאלה :

מעין עולם הזה 
 זיוה מאיר, יועצת הורים

מעשה בבעל תשובה וותיק שהגיע לרב וסיפר לו בהתרגשות שסוף־סוף הוא 

הצליח להנהיג שולחן שבת כהלכתו. שעה וחצי הילדים יושבים ומקשיבים 

לדברי התורה שלו. אמר לו הרב: "אולי כדאי שתספר להם קצת בדיחות?".

חג  פורים,  היה  מזמן  לא  בכוח.  הכול  בשליטה,  הכול  אנחנו.  משונה  דור 

את  מגלגל  העולם  בורא  איך  ולראות  לבטוח  לשחרר,  היא  שלו  שהמהות 

והרבה־ תכנונים  עיצובים,  זה?  מכל  עשינו  מה  מלאה.  בהשגחה  העניינים 

הרבה שליטה. פלא שאנחנו מתלוננים על ה"עומס"?

"מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה". ובכל זאת, גם במתנה השמימית 

הזו אנו מנסים לשלוט, ובסופו של דבר מתאכזבים.

לא אגזים אם אומר שקשה למצוא אישה שכן מרוצה מהאופן בו הבעל, האב, 

או הילדים מובילים את שולחן השבת. מסתבר שמצאנו לנו עוד הזדמנות 

לשליטה ופרפקציוניזם. "שולחן שבת מושלם", יש דבר כזה?! מי החליט 
מהו?

משחקים  הילדים  אם  גם  להתענג.  ונתחיל  טוב",  זה  ש"ככה  נחליט  בואו 

וליהנות. כמובן,  יושבים סביב השולחן, אפשר לשיר  על השטיח וההורים 

הילדים מוזמנים להצטרף אבל הם לא יכולים להשבית את השבת. אני זוכרת 

שכאימא צעירה היה לי הרבה מתח ולחץ עד שהבנתי שאני יכולה ואמורה 

להתרכז בקידוש גם אם מישהו מהילדים לא בדיוק בעניין.

בואו נאפשר להם לחוות את עונג השבת שלנו. לא נצווה, לא נשלוט, כי סוף־

סוף – יום אחד בשבוע – יש לנו הזדמנות להרפות ולהתענג. חבל לגייס את 

ה"מעין עולם הבא" שלנו לכוחות השליטה והשעבוד של העולם הזה שלנו.

ל"עיסוקיהם" שולחן שבת אצלנו היה, בדרך כלל, שעה של תסכול, דברי תורה קטועים דקלה יוספסברג, מנחת הורים בגישת שפרלהתפטר ממשרת הניהול  פורשים  היו  הילדים  קרב  של  כשבסופו  מריבות,  באדישות. ואנחנו? היינו מתאכזבים. מעירים. חסרי אונים. איפה שולחן והרבה 
השבת המרומם שחלמנו עליו?

אחרי הרבה תפילות, הגיעה לה התובנה הגואלת.
/ כבד"... אני נמצאת שם בכובע המחנכת, אבל של... בעלי. "אתה קשה מדי עם אבל, למה זה קורה? כי מישהו נוסף מנסה להיות בראש… אופס, אני...!!!אבל מי המנהל בפועל? הילדים! הם מחליטים אם יהיה נחמד או מתסכל!מי המנהל הרשמי של שולחן השבת? אבא. / לא מספיק תורני  / לא מציב גבולות  / מוותר להם  הילדים 

מכהן אבל, המשיכו האסימונים ליפול, אין אף עסק עם שני מנהלים או מדינה נחרדתי לגלות כמה אני גאוותנית. לא  אחד  אף  לכתר,  טוענים  כששניים  כי  ממשלה.  ראשי  שני  ליהנות ולהגיע לשולחן לא שופטת. לא חכמה יותר. ולא "רוצה את טובתו", אלא מה עשיתי עם האסימון הזה? החלטתי להתפטר ממשרת הניהול המדומה בפועל ואז יש הפיכה... ה"עם" עושה מה שבא לו...עם  ומנסה  בעלי  על  סומכת  הפעם  ישבתי,  על השבת!  להתענג  כדי 
התמוגגתי ישבו יותר, פינו )כן!( את הכלים ובירכו כמעט בלי הערות. והשיא: אחרי תשמעו טוב – באופן לא ברור, הילדים שיפרו כמעט מידית את התנהגותם, ממה שיש. ואני  לשולחן  תורה  דבר  הכינו  הבוגרים  הילדים  שבועיים, 

מנחת...

המשפחה. שולחן שבת מהווה חוויה מכוננת בבית היהודי. רחל ברגמן, מכללת בית רבקהנוכחות יקרה בני  כל  מתאחדים  השולחן  כך סביב  המפגש  את  ונתכנן  שנתכונן  מאוד  כחובה, לסעודה, מי בסידור מעניין, מי בתבשיל ייחודי או בקינוח. רצוי מאוד שכל אחד מבני הבית יתרום משהו שאכן ייחרת כחוויה מכוננת.חשוב  ולא  עצמית  בחירה  מתוך  להיעשות  צריך  של רותי מצטיינת בסידור מפיות, היא קונה מפיות מעניינות, והמכין ייחשב כמומחה לדבר. לדוגמה בבית משפחת לוי: הדבר  חדשות  צורות  לשבת  משבת  ומשכללת  קינוח, סידור מפיות. כשמתיישבים לשולחן מציינים את הסידור מתעניינת  יכין  אחר  ילד  השבוע.  רותי  שביצעה  בפניו בבית, היה חסר לנו הקינוח המושקע שלך".את המומחיות שלו בתחום, "בשבוע שעבר, כשלא היית "מה אתה מכין לנו היום?", הוא יזכה למחמאות המציינות נאפשר לו לרכוש את המוצרים הנצרכים לכך, יהיה שיח – הייחודי  נציין  נעדר מסעודת שבת,  הבית  מבני  אחד  אותנו אחר השבת "היית חסר לנו השבת" )לא חשובה מה הסיבה כאשר  משביעה  הבן  של  התנהגותו  כמה  ועד  ובלעדיו להיעדרות,  בהיעדרותו,  להרגיש שחשו  לאדם  נעים  בנחת(. 
להיראות השולחן חסר. השולחן  סביב  יוכל  מהילדים  אחד  שכל  נתאים חשוב  עצם במיטבו. לכן לבן שמתקשה לחזור על דבר תורה  המסר:  חשוב  חידה.  או  ניגון  כמו  אחר,  הנוכחות שלנו כולנו, בני המשפחה, סביב השולחן יקרה תפקיד 

ומשמחת.

חכמות נשים בנתה ביתה
הרבנית אורה רבקה וינגורט

"היום־יום"  בלוח  וכך מובא  בכ"ו אדר שני.  נכתבת  זו  בהשגחה פרטית, התשובה לשאלה 

בתאריך זה: "כל הקדוש בעם אלוקי אברהם ויסוד בית ישראל בהעמדת דור ישרים וחינוכם, 

נשי  ידי  והנורא על  ונתן השם הנכבד  ואצילות טוהר קדושת השבת, מסר  בכשרות האוכל, 

ישראל לשמרם ולעבדם...".

כן, זה נכון שצריך להרפות ולשחרר, אבל צריך גם לעמול ולעבוד קשה בשביל לזכות לשולחן 

שבת קדוש. עלינו לעמול בהכנת מאכלים כיד המלך. זכורני, שפעם אחת התארח בליל שבת 

בביתנו נער שהתרחק כמה שנים לפני כן מביתו, וכאשר הוא טעם מן המרק נאנח ואמר: 'אי, 

זה מזכיר לי את המרק של אמא...'. 

וכוונתנו מרוממת את המזון  'עוברות' באוכל. תמצית אהבתנו מתערבבת במאכלים,  אנחנו 

ומזינה את הנשמה. 'ולוואי', נהגה לומר אשתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, 'שלוי יצחק שלי 

יכוון בבציעת החלה כפי שכיוונתי בהכנתה...'.

בונה  שבת  בערב  טירחה  כלים.  הכנת  על  לעמול  עלינו 

יותר  ככל שמתייגעים  השבת.  אור  את  להכיל  הכלים  את 

בהכנות, הכלים מתרחבים. הן בהכנת 'כלים' כפשוטו, כפי 

שיעץ הרבי מליובאוויטש לאם ששאלה אותו כיצד לקרב 

את בנה: 'ערכי את שולחן השבת בפאר והדר מיוחדים...', 

על  לוותר  ולא  לחלום,  עלינו  רוחניים.  כלים  בהכנת  והן 

בהדלקת  לבכות  לזכות,  להתפלל  יותר,  לרצות  החלום. 

וחסידות  ליקוטי תפילות, ללמוד פרשת שבוע  לומר  נרות, 

לרצות  לרצות,  לרצות,  להתחנן,  לצעוק,  השבת,  מהות  על 
קדושה.

ומי שטרחה בערב שבת, תרפה בשבת, 'כאילו כל מלאכתה 
עשויה'.

 איך הופכים
 שולחן שבת 

 בינוני, 
למושלם?



וביקש  הזקן,  לאדמו"ר  אחד  חסיד  פעם  הגיע 
האדמו"ר  הגשמיים.  ענייניו  על  ברכות  בלהט 
לו: "אתה אומר מה אתה צריך, אבל  הזקן ענה 
בשביל מה צריכים אותך – אינך אומר", והחסיד 

התעלף ונפל. 

לא  לפחות  ומאוכל,  מכסף  כך  כל  תתלהב  אל 
כשאתה מול פניו של הרבי שמייצג, גם בשבילך, 
את ההפך הגמור. הנשמה, הקדושה והדביקות הן 

העיקר, ולא תפאורת העולם הזה.

•

למה עכשיו?
הכי  אנחנו  עשרה.  שמונה  מתפילת  למעלה  אין 
ובעמידה.  בדממה  מוחלטת,  בדביקות  קרובים, 
את  יפתח  שה'  מתחננים  אנחנו  התפילה  לפני 
ופתאום  הקודשים,  בקודש  אנחנו  שפתינו, 
תקנו  גבוהים  כך  כל  ובמקום  בזמן  הפתעה! 
לנו חז"ל בקשות על ענייני העולם הזה. פרנסה 
לדבר  למה  אבל  לכולנו,  חשובים  ובריאות 
יראה  עם  גבוה,  לעוף  ואפשר  כשרוצים  עליהם, 

עילאה, דביקות ורוממות? 

את  לנצל  שצריך  אומרת  הפשטנית  התשובה 
המומנטום. הגענו לחדרו האישי של מלך מלכי 
הכל.  ולבקש  הרגע  את  לנצל  ועלינו  המלכים 
התשובה הזאת עלולה להותיר את האגו במרכז 
את  ולפספס  ככספומט,  הוא  ברוך  הקדוש  ואת 
הביטול, את הרוחניות ואת העילאיות של פסגת 
התפילה. הגענו עד לעולם האצילות בשביל כמה 

שקלים?

אינטרס שלו
התשובה העמוקה היא שרק בשיא התפילה אנחנו 
מסוגלים להסתכל על העולם במבט נכון, ובמקום 
להתבלבל ולשקוע בתוכו, אנחנו יכולים סוף סוף 

להרים אותו לשורשו. 

דירה  לו  להיות  הוא  ברוך  הקדוש  "נתאווה 
בתחתונים" )מדרש תנחומא נשא טז. מובא בחסידות חב"ד 
בהקשרים רבים(. מטרת בריאת העולם היא להתגלות 

המיסים,  הפקקים,  עם  הזה,  העולם  בתוך  ה'  של 
בשביל  אם  הקטנים.  והאנשים  האפורים  הימים 
לגמרי  הם  אז  ופרנסה,  בריאות  צריך  כאן  לחיות 
לעולם  שנרד  החלטנו  אנחנו  לא  אלוקי.  אינטרס 
הזה אלא ה', ובשביל השליחות הזאת צריך ברק 

בעיניים, אבל גם מקל הליכה ונעליים.

לדבר  יכולים  אנחנו  עשרה  שמונה  בתפילת  רק 
בשעת  דווקא  אגו.  נטול  ממקום  הגשמיות  על 
את  לתפוס  הגשמיות  יכולה  המוחלטת  הדביקות 
מקומה האמיתי ככלי להתגלות של ה' בנו. לפני 
שמונה עשרה הגשמיות והישות מעורבבים ולאדם 
יש עוד אינטרסים חוץ ממילוי רצון ה'. אבל בשעת 
הדביקות של שמונה עשרה האדם בביטול אמיתי 

ורצונו בגשמיות שלו הוא הוא רצון ה'!

גם  איך  להרגיש  ניתן  עשרה  שמונה  בתפילת 
ואז  גבוה"  "לצורך  היא  שלי  הפרטית  הגשמיות 
הבקשה על הגשמיות יכולה להיות מתוך שפיכת 
הנפש. וכפי שהבעל שם טוב מסביר על הפסוק: 
)תהילים  תתעטף"  בהם  נפשם  צמאים  גם  "רעבים 
הוא  מרגיש  שהגוף  הצמא  או  שהרעב  קז,ה(, 

בשביל הנשמה. האוכל וענייני הגשמיות שהאדם 
כלים  ולעשותם  להעלותם  בשביל  הם  להם  צריך 

לאלוקות, אלו ניצוצות הקשורים אליו אישית ורק 
ולכן הנפש מתאווה  יכול לתקנם ולהעלותם  הוא 

אליהם עוד יותר מהגוף.

•

בשביל מה צריכים אותך?
מפתיע  המתעלף  החסיד  על  הסיפור  של  סופו 
משיחתם  שבועות  מספר  כעבור  לא(:  שכבר  )או 
הראשונה, קרא לו האדמו"ר הזקן ובירכו בפרנסה, 
ביקש  שהוא  הגשמיים  העניינים  ובכל  בבריאות 

עליהם. 

שהחסיד  הזקן  האדמו"ר  הרגיש  הראשונה  בפעם 
"מונח"  היה  כי  בעיקר  גשמיות  בקשות  לבקש  הגיע 
בגשמיות, היה כאן בעיקר אגו, ואת זה האדמו"ר הזקן 
רצה לבטל. אחרי כמה שבועות של עבודת ה' צרופה 
תוך התעוררות גדולה של החסיד, הצרכים הגשמיים 
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להידבק באלוקי הגשמיות והרוחניות גם יחד.

גשמיות בעולם האצילות

"ֶזהּו ִּפְתרֹון ְּפִליַאת ִמְצַות משה שילת
ַהְּתִפָּלה: 

"ַמִּגיד ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְוַאַחר ָּכך ׁשֹוֵאל ְצָרָכיו".

ְּבַתְכִלית ַהְּדֵבקּות ֶׁשל ְּתִפַּלת 
ָהֲעִמיָדה – ְמַבֵּקׁש ְּבָרָכה ִלְתבּוָאתֹו 

ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה. ִּכי ַּבֲאִסיַפת ְּתבּוָאה 
זֹו ָיכֹול ּוִמְצָוה ְוַגם ַיֲעֶׂשה "לֹו 

ִיְתָּבַרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים". 
ִמּלּוי, ְּבָׁשָעה זֹו, ֶׁשל ַּתְכִלית ָּכל 

ַהְּבִריָאה ּוְׁשֵלמּוָתּה - ַעל ְיֵדי 
ְּפֻעָּלה ַאַחת ֲאפֹוָרה ְויֹום יֹוִמית".

הרבי מלובביץ', אגרות קודש חלק י' עמוד ריב

מיכל וולשטיין
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א' אדר ב' תשע"ו 

פרשת פקודי
עבודת ה' ברוח חסידית בס"ד

ישיבה היא העישון החדש, 

כך בגשמיות וכך ברוחניות  

 
הרב זקס

גם אתם מועמדים למשרת מבקר 

המדינה? התוועדות עם הרב גלוכובסקי 
 

על הדרך למלא את הייעוד האמיתי שלנו 

כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:

דירה להשקעה ללא מס רכישה! 

היום, כשכבר כולם מבינים שתשואה משמעותית בטוחה טמונה בשוק הנדל"ן, 

יש לך הזדמנות להרוויח פעמיים - גם לרכוש דירה במחיר נמוך משמעותית 

ממחיר השוק, וגם לחסוך את מס הרכישה בסך 8% ממחיר הדירה! 

זריזים מרוויחים פעמיים!

*פתוח לכלל הציבור

1-700-500-555

w w w . b e m u n a . c o . i l

חייגו עכשיו:

      יחידות בכרמי גת 

 
ללא מס רכישה! 

וגם כ-15% מתחת למחיר השוק!

15

"למען ה', שתהיה 

עבודתו רק בשמחה 

בלא שום עצבות 

ודאגה כלל וכלל"

 
מתוך אגרת הרב קוק לתלמידו הרב חרל"פ 

 הרב בן ציון קוק והרב אבנר טוניק

שמחים עם הקדוש ברוך הוא

עמוד 3

עמוד 5

עמוד 2 4
13

לפי 

האדמו"ר 

מרזאל 

"מרבים" 

זה ממש 

יותר מדי

יכול להיות 

 ש-49 אמות 

לא הספיקו 

לו?
השבוע 

בפרויקט 

על דמויות 

המגילה - 
 

 המן 
הרשע 

מן
יס

ע ו
ש

הו
ם: י

רי
ציו

גם אתם יכולים להאיר את העולם באורה של עבודת ה' ותורת החסידות.
הירשמו עכשיו וקבלו כל שבוע חבילה של עלוני "קרוב אליך" עד הבית!

לחלוקה בישיבה, באולפנה, בסניף, בקמפוס או בישוב...
*ההפצה כרוכה בהשתתפות בדמי המשלוח בלבד )אפשר מכספי מעשרות(

פנו אלינו עוד היום במסרון:      052-4061065 )אהרן(
 info@qarov.org       או במייל

רוצים להצטרף למשפחה?
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 צבי 
שמחהעל חוזה הילד שבו חותם עם יחזקאלי 

הדורותבשרשרת אלוקות המשכת אשה היא 

מכין כלים

לפורים  
   גדול 

מפורים
 
 קטן

מתחילים להכין כלים לאור של 

והשבוע:פורים שלושים יום קודם החג
מסירים את המסכה 

 
של אחשוורוש

אומן הזהב 
חיים אודם 
מכין את 
כבר השנהלהשתמש בהם ומתפלל שיוכלו כלי המקדש 

דירה להשקעה ללא מס רכישה! כן, קראת נכון! רק ל-30 משקיעים ורק עד סוף פברואר:
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ה' צריך 
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 אלפי 
בני נוער 

יהודים 
במפגן 
אחדות 
בטיימס 

סקוור 
עמוד 8

פרשת 
 שקלים
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עבודת ה' ברוח והצלה
בס"ד

עם ישראל! אין כמותכם בעולם! שנהיה קרובים כל השנה!

מפצחים את עמלק ספק. הוא לא יסתפקאל תיכנס לדו שיח עם אדון 
בהתוועדות עם הרב עדין אבן ישראל 

הנעל נשארה עם הגפילטע
כשליטאים משחקים אותה שפויים בקבלת 

שבת פורימית. כשחסידים מנסים להתחפש 

לסרוגים עם "העם עם הגולן". וכשמזרוחניק 

מנסה להבין מתי יתחיל כבר הטיש באמשינוב?

ארבע מצוות החג - בפנימיות!



כל  באוויר.  פריחה  מיוחד.  ריח  יש  ניסן  לחודש 
כל  את  לשמוע  אפשר  צבעים,  בחגיגת  הטבע 
העשבים שרים ומתפללים, ממש שמחים. וגם אני 
איתם מנסה להיות שמח אבל ככל שאני מתכונן 
יותר  שמח,  לפחות  הופך  אני  החמץ  לחיפוש 
מפוחד, ואובססיבי לכל עוגיה וקרקר שעושים את 
לסלון.  פורים  של  המנות  ממשלוח  בבית,  דרכם 
הנה חודש ניסן הגיע, ראש חודש ביום שבת, אז 
עכשיו גם אסור לי לפחד מהניקיונות אלא לשאול 
את עצמי איך זה עומד להיות באמת שמח, ממה 
רבה,  "שמחה  כששרים  למה  מפחד,  באמת  אני 
אביב הגיע פסח בא" אני פחות שמח ולא מתעודד 

מהאמירה שאבק זה לא חמץ?

הראשון  הביס  את  שנוגסים  הזה  הרגע  את  יש 
אנחה  משימות.  יותר  אין  ואז  בהסבה,  במצה, 
זה הרגע של האמונה. עבדתי  משתחררת לחלל. 
עד הרגע האחרון כי האמנתי. כי לא יכול להיות 
כל  במצרים.  אשאר  ואני  נברא  הזה  שהעולם 
הסיפור הענק הזה של יציאת מצרים וליל הסדר 
נועד להראות לי ורק לי, שיש חופש בעולם, יש 
חרות. אותי בחרו להיות זה שעושה את היציאה 
מהעולם המתכלה והסופי, אל המרחב של החופש 
דומה  שלא  היבש  בלחם  שמגולם  האינסופי 
כמותו:  שאין  בטעם  מחזיק  אלא  לכלום  בטעמו 

טעם החרות.

כשמשלבים את הדיבור של חרות ודת, אף אחד 
מדבר.  אני  מה  על  מבין  לא  העבר  מן  מחברי 
הסדר.  בליל  גם  דומים,  קולות  עולים  בתוכי  גם 
חופש? זה לא אמור להיות עם חוקים! ובטח לא 
חוקים נוקשים של חמץ ופחד מלחם. אז הנה עוד 
לכל  מפזר  שאני  מהעידוד  כחלק  מהפתרון  ביס 
שאלות  שתי  לשאול  למדתי  שלי.  הנפש  חלקי 

בפסח: חופש ִמָמה? חופש ְלָמה?  

חופש  יגיד  בוודאי  הוא  קטן  ילד  תשאלו  אם 
לללל...לעשות מה בא לי. לשבור הכל, להתפרע, 
להיות חופשי כמו שמספרים בסרטים מאמריקה. 
מבוגר יאמר חופש ממממ... מכל הלחץ, הטרדות, 
של  התפקידים  מכל  חופש  והאחריות,  הפרנסה 
חופש  שרוצה  ילד  להיות  רוצה  שרק  המבוגר, 
של  המציאות  של  ה'חד־גדיא'  זה  להתפרע. 

מצרים.

אני מנסה להבין מה זה חופש במבנה הבריא שלו, 
במצב של המצה שלו. בלי יצר הרע. מאחר וכבר 
מבוגר  וגם  וגבולות  מסגרות  ששבר  ילד  הייתי 
שהמשיך את העבודה בחיפוש אחר אותו חופש, 
אין לי ספק: זו תודעה כוזבת. אין שם כלום. יותר 
נכון: הכל מתכלה ונגמר שם. זה לא באמת חופש 
אלא שעבוד להגדרות חופש. באיזשהו שלב בחיי 
ונגמר,  דבר שהוא מתכלה  הבנתי שכל  הבוגרים 
החל באוכל על כל סוגיו וכלה בנסיעות וטיולים 
בעשרות פינות על כדור הארץ, הוא אינו חופש. 
מדבר  חלק  כשאתה  הוא  אמיתי  שחופש  הבנתי 
אחר  מעולם  חלק  להיות  סוף.  מאין  נגמר.  שלא 

שהוא לא מכאן, אבל הוא כאן. 

כל  אחרי  לומר  נהגתי  השמש"  תחת  חדש  "אין 
שהחל  למשפט  המשך  שיש  שגיליתי  עד  חוויה, 
קהלת: אין חדש תחת השמש... אבל מעל לשמש 
למטה,  שם  לך  להאיר  יכול  והוא  חדש!  הכל 
מתחת למיטה, כשאתה מחפש חמץ עם פנס. יש 
יום לצאת לאין  מרחב אינסופי שמזמין אותך כל 
שמחובר  החלק  מתכלים,  שהחיים  למרות  סוף. 
נשאר  שלך  האמיתי  האני  מתכלה.  אינו  לשם 
ויכול להידבק לדבר הזה שלא ייגמר לעולם. כאן 

         יש את הרגע הזה 
שנוגסים את הביס 

הראשון במצה, בהסבה, 
ואז אין יותר משימות. 

 אנחה משתחררת לחלל. 
    זה הרגע

צבי יחזקאליאישית

מתארגנים ליציאה

לראשונה הרגשתי מה כל העניין של חופש. חרות. 
סוף סוף אני לא מוגבל בזיקה של העולם הכלכלי, 

המודרני והמערבי. אני שייך אל מעל השמש.

תדעו  מצרים,  של  הקופחת  השמש  תחת  אז 
שמעל השמש יש מקום, מקום לכולנו בגאולה. 
את המעבר עושים עם אמונה ועם מצה שמזכירה 
לנו שיש כזה מקום. הוא היה פעם והוא כל יום 

מחכה לנו.

עכשיו הזמן לבדוק את הגדרות החופש והחרות 
אין־סופיות.  או  מצריות  הגדרות  הן  האם  שלנו. 
גמור,  בסדר  זה  אז  מצרים  שזה  גילינו  אם 

מתארגנים ליציאה.

למי  שמח  ויומולדת  שלום,  ושבת  טוב  חודש 
שחוגג במיוחד לרבי נחמן, שמזכיר שאמונה זה 
שמחה )ממנו לקחתי את כל הרעיונות האלה, הם 

לא שלי(.

שלוחת רמת השרון

לפרטים נוספים ולתיאום סיור היכרות וריאיון, את מוזמנת לפנות אלינו:
ריעות 050-7754222  אורית 052-3911549

את כל 
העולמות...

   לחבר
מדרשת רמת השרון

 לימוד תורה מעמיק 
חבורה איכותית ומגובשת
עשייה משמעותית
אוירה חמה ומשפחתית

מדרשת רמת השרון מציעה לך 
תכנית ייחודית המשלבת שירות לאומי איכותי 
עם לימוד תורה רציני ומעמיק שלוש פעמים בשבוע. 
הצוות החינוכי המנוסה של מדרשת בינת 
יעמוד לרשותך לשיחות אישיות, התייעצות והכוונה.  
הקשר החם ילווה אותך בהמשך דרכך, עוד שנים רבות. 
במהלך השנה יתקיימו פעילויות חברתיות ומגוונות,
טיולים, שבתות ומעורבות בקהילה.



הרב יונתן זקס

תזריע
נעשה את האדם

רשת חנויות

הפצה: ״יפה נוף"
ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות
רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

ירושלים - סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | בית 
הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר אבני נזר 26 | שדי חמד 1 | חדש! ברכפלד 
רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש - חדש! שכונת חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון 
איש 17 | בני ברק - רבי עקיבא 130 | חדש! אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | 
ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד - יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק 
2 פינת  חדש! ההסתדרות   | - גני הדר   4 | פתח תקוה - קהילות יעקב  הספרים 

רוטשילד | אלעד - יהודה הנשיא 90 | רכסים - סביון 39 (בנה ביתך).   

הסדרה הייחודית שהעניקה לבני התורה 
טעימה מאוצרות תורתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע

ממשיכה עם 3 כרכים חדשים: ד'-ה'-ו'
אוצר לקוטי שיחות

לקט נבחר של חידושים ועיונים בכל מקצועות התורה
על סדר הפרשיות והמועדים

חדש!

אוצרות חדשים
מתגלים!

מדוע  המילה.  הוא  מהם  ואחד  הפרשה,  את  פותחים  זכר  בן  לידת  דיני 
דווקא מילת העורלה, מכל המצוות, היא המסמלת את הברית? ומדוע ביום 
השמיני? כזכור לנו זה מקרוב, פרשת השבוע שעבר היתה פרשת 'שמיני' – 
משום שהיא עסקה בחנוכת המשכן שאירעה ביום השמיני. שמא יש קשר 

בין שני עניינים אלה שנבחר להם היום השמיני?

קצה חוט לפתרון מספק לנו מדרש יוצא דופן המתעד מפגש בין המושל 
הרומי טיניאוס רופוס, "טורנוסרופוס", לבין רבי עקיבא. 

של  נאים:  מעשים  איזה  עקיבא:  רבי  את  הרשע  טורנוסרופוס  שאל 
"הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם?" אמר לו: "של בשר ודם נאים". 
יכול אתה לעשות  אמר לו טורנוסרופוס הרשע: "הרי השמים והארץ, 
מן  למעלה  שהוא  בדבר  לי  תאמר  "לא  עקיבא:  רבי  לו  אמר  כהם?" 
הבריות, שאין שולטין בהן, אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם". אמר 
לו ]טורנוסרופוס[: "למה אתם מולים?" אמר לו ]רבי עקיבא[: "אף אני 
הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן, לכך הקדמתי ואמרתי לך: מעשה 

בשר ודם הם נאים משל הקדוש ברוך הוא". 

הביא לו ]רבי עקיבא[ שיבולים וגלוסקאות ]לחמניות[, אמר לו: "אלו 
מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם; אין אלו נאים?!" הביא 
לו אניצי פשתן וכלים ]בגדים[ מבית שאן, אמר לו: "אלו מעשה הקדוש 
ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם אין אלו נאים?!" אמר לו טורנוסרופוס: 
"הואיל הוא ]הקדוש ברוך הוא[ ָחֵפץ במילה – למה אינו יוצא ]התינוק[ 

הטבור  ]חבל  שוררו…  "ולמה  עקיבא:  רבי  לו  אמר  אמו?"  ממעי  מהול 
שלו[ יוצא בו? לא תחתוך אמו שוררו?! ולמה אינו יוצא מהול? לפי 
שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצוות אלא כדי לצרף בהן" 

]כלומר לעשות את בני האדם צרופים, מעודנים יותר[.

השיחה אולי מוזרה, אבל היא הרת משמעות. כדי להבינה עלינו לשוב אל 
ראשית כל הזמנים. כזכור, אחרוני הנבראים ביום השישי לבריאה היו אדם 
וחוה. על פי מדרש חז"ל, עוד באותו יום שישי הם חטאו בחטא עץ הדעת 
ביממה  הזה  הדין  גזר  ביצוע  את  השהה  אלוקים  אולם  עדן;  מגן  וגורשו 
נוספת, כדי לאפשר לאדם ולחוה לשהות בשבת בגן עדן. בהגיע יום השבת 
אל סופו הגיע זמנם לצאת אל העולם שמחוץ לגן – באפלת הלילה. ריחם 
עליהם אלוקים ולימד אותם להדליק אש. לכן אנו מדליקים בצאת השבת 
את נר ההבדלה ומברכים "בורא מאורי האש": לא רק כדי לציין את סוף 
השבת, אלא גם להראות שאנו מתחילים את ימי המלאכה באור האש שה' 

לימד אותנו להעלות.

נר ההבדלה מייצג אם כן את אורו של היום השמיני – המייצג את תחילתה 
הראשון  הבריאה  יום  את  פתח  שאלוקים  כשם  האנושית.  היצירתיות  של 
האדם  לבני  הראה  הוא  השמיני  היום  בתחילת  כך  אור",  "יהי  במילים 
בתורה  אפוא  נתפסת  האנושית  היצירתיות  אור.  ליצור  הם  גם  יוכלו  איך 

כמקבילתה של היצירתיות האלוקית, וסמלה הוא היום השמיני. 

נחמה  שציינו  כפי  השמיני.  ביום  המשכן  לחנוכת  הסיבה  זאת 
ליבוביץ' ואחרים, ישנה הקבלה מובהקת בין לשון התורה בתיאור 
בריאת העולם בידי אלוקים לבין לשונה בתארה את בניית המשכן 
בידי בני ישראל. המשכן היה מיקרוקוסמוס. עולם בזעיר אנפין. 
כך יוצא שספר בראשית מתחיל וספר שמות נגמר בתיאורי יצירה: 
השמיני  היום  ישראל.  בני  בידי  השנייה  אלוקים,  בידי  הראשונה 

הוא הזמן שאנו מציינים בו את התרומה האנושית לבריאה.

אנו  השמיני.  ביום  נעשית  המילה  ברית  גם  סיבה,  מאותה  בדיוק 
מאמינים שכל החיים באים מאת ה', ובכל זאת, כדי לסמן שילד 
מילת  האדם:  של  פעולה  נדרשת  ה'  עם  בברית  נכנס  זכר  יהודי 
עם  אלוקים  שכרת  האוניברסלית  מהברית  להבדיל  העורלה. 
האנושות כולה באמצעות נוח, בברית הייחודית שכרת עם אברהם 
עם  בריתו  את  הדדיות.  ישנה  ישראל  ובני  משה  עם  מכן  ולאחר 
בני  מצוות  שבע  היה  תוכנה  חד־צדדי.  באופן  אלוקים  כרת  נוח 
דבר,  מנוח  ביקש  לא  אלוקים  אבל  הקשת.  היה  שלה  האות  נוח. 
בין  ייחודי  צירוף  ישראל מגלמת  אמונת  את הסכמתו.  לא  אפילו 
מחויב  להיות  פירושו  אדם  להיות  לפרטיקולריות.  אוניברסליות 
לכללים. אך להיות יהודי פירושו להיות מחויב לדבר נוסף: להיות 
חלק מברית הדדית עם ה'. ה' קורא לנו, ואנחנו נענים. ה' מתחיל 
מעשה  מייצג  זאת  את  להשלימה.  נקראים  ואנחנו  המלאכה,  את 
ברית המילה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם הזכר נימול, כי 
הוא רצה להשאיר את מעשה המילה לנו, כאות שאנו ניֵתן לבריתנו 

איתו. 

והמושל  עקיבא  רבי  של  שיחתם  משמעות  עומק  את  נבין  מכאן 
הרומי. לדידם של הרומאים, היוונים, ועמי העולם העתיק בכלל, 
האלים מצויים בטבע. ביהדות, לעומת זאת, אלוקים נמצא מעבר 
לטבע, ומשאנו באים עמו בברית גם אנו חורגים אל מעבר לטבע. 
שהתנסח  כפי  טוב.  בעינינו  הוא  טבעי  דבר  כל  לא  כך,  מתוך 
'המלכה  בסרט  ַגרט  ּבו… ַהְמְפרי  אל  בַדּברה  ֶהּפּבורן  קתרין  בפי 
הארץ  על  לנו  שָשמו  מה  הוא  ְלַנט,  או… מר  "הטבע,  האפריקנית': 

כדי שנגַדל מעליו".

האמונה שאלוקים מאמין באדם, הוא אשר ייחד את היהדות. הוא 
גם יסודו של רעיון היום השמיני, היום שאלוקים שלח בו את בני 

האדם אל העולם כדי שיהיו שותפיו במלאכת הבריאה.

האדמו"ר מגור, רבי אברהם מרדכי אלתר, שאל למי אמר אלוקים 
בבריאת העולם בגוף ראשון רבים "נעשה אדם בצלמנו", והשיב 
שאלוקים אמר זאת לאדם עצמו. הוא אמר לאדם: הבה נעשה יחד, 

אתה ואני, את האדם. 
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חדש על המדף! 
הדרך הארוכה 

קצרה
רעיונות מרתקים ומסרים 
בעבודת ה' המבוססים על 

ספר התניא, בקומיקס 
הומוריסטי שנכנס 

ללב. ארגז כלים עשיר 
להתמודדויות היומיומיות 

של כל אחד מאיתנו.

55

מאת: נתנאל ובת־אל אפשטייןהחלק הקדוש והמתוק

 מסתבר 
שקומיקס

זה סיפור 
רציני!

אגדתא אלעד ספריית עם ישראל אריאל תפארת 
גוש  מינצר  ברק  בני  ספרים  אלתר  שאן  בית  רם 
עציון עוז מסווארי רמת הגולן מקור הברכה חיפה 
אבנט  בנימין  יד  עובד  אליאב  טפחות  גנץ  אופיר 
בנימין  שער  רפי  כיפות  ירוחם  קדושה  תשמישי 
קורדובא  ירושלים  איפרגן  מרדכי  מאיר  מכון 
כפר  יפת  כוכב השחר  אריה ספרים  גור  ירושלים, 
סבא זהבה ציוני מגדל העמק בין קודש לחול גבעת 
המלך  הוא  השם  יריחו  מצפה  כהן  נריה  שמואל 
איילון  נוף  ניסנבוים  צביקה  נחלת הספר-  מעלות 
אייל  קדומים  קדומים  ספרי  עלי  נבון  קוראים 
תשמישי קדושה טבריה אור לציון קריית גת המרכז 
לספר קרית ארבע ניסים ברבי ישיבת קרנ"ש קרני 

שומרון הגות רעננה גיל ביתן 

 ניתן להשיג בחנות דברי שיר, 
 תחנה מרכזית ירושלים, קומה 3. 

www.dshir.co.il :או באתר האינטרנט
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“ונפש השנית בישראל היא חלק א-לוה ממעל ממש, כמו 
שכתוב “ויפח באפיו נשמת חיים”, “ואתה נפחת בי”... פירוש, 

מתוכיותו ומפנימיותו, שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא 
בנפיחתו בכח...”
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בדרשתו, "כפל פניו של פורים", מתאר הרב סולובייצ'יק מחלוקת האם 
מגילת אסתר נקראת מתוך שמחה או מתוך מצוקה וזעקה אל ה', ומסביר 
ראש  כובד  מתלווה  הגדולה  ההצלה  לשמחת  נכונות.  הדרכים  ששתי 
וחשבון נפש )כיום הכיפורים(, הבנה של קטנות האדם, מצוקתו ופגיעותו. 
מדוע על האדם העשיר להתפלל שלוש תפילות ביום? הרי מבוקשו כבר 
יודע, גם  יילד מחר. גם העשיר בעולם אינו  יודע מה  ניתן לו. אלא שמי 
פגיעים,  אנחנו  כמה  עד  מבינים  וכשאנחנו  המאושר.  גם  ביותר,  הבריא 
אחוזי פחד־פתאום, נולדת בנו ענווה ומכוחה אנחנו מתפללים. המודעות 
לפגיעותנו האנושית, ממשיך הרב סולובייצ'יק, מזככת אותנו. היא מעדנת 
אותנו והשפעתה עלינו היא בעלת איכות גואלת, אחרת לא היינו קשורים 

בה'.

אל גינת אגוז
הפגיעות האנושית היא לא רק פיזית אלא גם נפשית. רגע אחד אנחנו על 
הגובה, וכהרף עין אחריו, מילה לא במקום, הרהור או רק מבט, וכל האוויר 
יוצא. ואלה בדיוק הרגעים לכוון את הלב ולומר לריבונו של עולם: תראה 
כמה אנושית ופגיעה אני שככה נחלשתי ברגע. אני צריכה שתעזור לי, אני 

לא יכולה בלעדיך. 

לא קל להיות פגיעים מבחינה נפשית ורוחנית. לפעמים ההתנגדות לפגיעות 
גדולה כל כך עד שיש "כוחי ועוצם ידי" ברוחניות. כי בעבודת הנפש שלנו 
אנחנו מתמודדים ומנסים ליישר את כל הדפוסים המעכבים ואת העומסים 
הרגשיים שמתפרעים בתוכנו, אנחנו לומדים, מתפתחים, מבינים ומפצחים 
את הנפש ומניעיה. כל הבנה נפשית חדשה עושה לנו ניצוץ בעיניים, ורצון 
אחד  דבר  יש  אבל  באמת,  משמחת  התפתחות  זאת  עוד.  ולעבוד  לגלות 

שנשכח בדרך: לא הכול בשליטתנו.

"יש בכל עיכוב חלק שהוא האגוז של העומס. האגוז לא ילך, אלא אם יש 
הבנה גדולה מהבנת החיים. זה תיקון רוחני, לא מסלקים את זה לבד. וזה 

השחרור הגדול. זה לא שייך למחקר אישי" )ימימה(.

את העומסים הרגשיים אפשר להפריד ולשחרר מאיתנו, אבל האגוז הקשה 
של העומס, החלק הלא תקין שאי אפשר לצאת ממנו לבד, הוא הצד של 
ה"נשמה שנתת בי טהורה היא". זה אחד המרכיבים היסודיים בנו, איתו 
באנו לעולם והוא יתרפא רק בתפילה ובחיבור למקור עליון, בהבנה שהיא 
גדולה מההבנה הפשוטה של החיים – הבנה שבאנו כדי לתקן פה משהו 
יהיה באותה דרגת קושי.  וזה עדיין  וייסורים  ויכול להיות שיעברו שנים 
אגוז  ליעד.  נגיע  לא  ועדיין  הנכונות  הפניות  כל  את  שניקח  להיות  יכול 
העומס, החלק הקשה שאותו לא הצלחנו לפצח, עדיין כאן. כי זה לא תלוי 
בנו. וכמה שנהפוך להיות חוקרים של עצמנו זה לא מה שיעזור. יש צורך 
בענווה: אני זקוקה לך כאן ה' יתברך, התיקון הזה הוא מעליי. יש לי המון 
מה לעשות, לפעול, להוסיף ולהרחיב את החיים כל הזמן, אבל לא הכול 

בעוצם ידי. 

החירות האמיתית
הענווה היא הסוד הגדול שיוצא מן היין של פורים והולך איתנו אל ארבע 
כוסות הגאולה של פסח. הנס והחסד של יציאת מצרים מתחילים באנחת 
בני ישראל מן העבודה, בהבנתם שכדי לצאת מכאן אי אפשר להסתמך על 
כוחותינו בלבד, ואז "ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים... וישמע אלוקים 
את נאקתם ויזכור אלוקים את בריתו" )שמות ב, כג־כד(. ומכאן יוצאים ביד 
רמה ובשירי הלל, שגם בהם שלובים פסוקי תחינה. הרמת העיניים וכיוון 
הלב לקריאה אל ה' לא נפסקת אפילו ברגעי החירות הגדולים ביותר, כי 
זו החירות האמיתית, זה השחרור הגדול שלעיתים נחוץ דווקא למקומות 
הכי רוחניים שלנו, שבהם אנחנו דוהרים קדימה בנפתוליה המרהיבים של 
הנפש ולא שמים לב שחסר תבלין עיקרי של ענווה, פשטות ואמונה. אם ה' 
רוצה, גם לב במצוקה נפתח ומתיישר, וברוח הפסח – האגוזים מתפצחים. 

צריך פשוט לבקש.

בין פורים לפסח

אלומה לב

alluma@gmail.com

איזון  בחוסר  נמצאים  ונפש  “גוף 
תמידי, במצב הנזירות הנזיר מאזן בין 
השניים ואילו בסוף תקופת הנזירות 
צריך לחזור אל המורכבות ולנסות 

לחיות איתה בשלמות”
בת גלים שער, אשת חינוך
מתוך הלימוד במגזין לנשמה
 על מצוות הנזיר ונדרו

בין הכותבים: הרב שמואל אליהו, הרבנית אורה רבקה וינגורט, הרב ישראל מאיר לאו, 
דין-דין אביב, הרבנית הדסה פרומן, הרבנית צביה אליהו,  דיין, עדן הראל,  ירון  נועה 
הרבנית  פרוינד,  יובל  הרב  מאיר,  רהב  סיוון  שפר,  טליה  שפר,  דורון  קרמרמן,  איה 
ועוד... סליי  דנה  הרבנית  רוטר,  שרון  שער,  בת-גלים  קטן,  חנה  ד”ר  שפירא,  נעמי 

עצרי לרגע את מירוץ חיי היום יום ועשי מנוי חודשי לתכנית 
לימוד אישית המקיפה את לימוד הרמב”ם היומי ומשולבת 
עם מאמרים אישיים ותכנים מקוריים של מיטב הכותבים.

קחי רגע      
לנשמה

לקבלת מגזין חינם:
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הערים ה בחוצות  הנוצצים  קניונים 
גם  ובתוכו  המערבי  העולם  של 
מזמן  כבר  הפכו  ישראל,  במדינת 
לתופעה רווחת. גם ללא התעמקות 
על  השונים  במחקרים  יתירה 
כי  להבין  קל  הקניונים",  "תרבות 
הבניינים רוויי הזכוכית הנוצצת ושדרות החנויות 
המזמינות, אינם רק כל־בו מודרני, אלא מקפלים 
בתוכם גם עולם שלם של שינוי תרבותי וחברתי 
שלצערנו לא פסח גם על העם היושב בציון. זהו 
הנחוצים,  הדברים  את  קונים  רק  לא  שבו  מקום 
מבלים,   – בעיקר  כי  שיאמרו  גם  ויהיו  גם,  אלא 
כשהיד  גם  ה'עוד'.  חווית  על  וחולמים  מטיילים 

אינה משיגה, העיניים לא מתעייפות. 

עולם  של  מוגדר  המאוד  הקונספט  לתוך  בדיוק 
הקניונים שבאופן טבעי לא הולך יד ביד עם כל 
מה שקשור לערכים יהודיים, נכנסה לפני כשנה 
יהדות  ומוצרי  יודאיקה  חנויות  "ואהבת",  רשת 
סמל  למעמקי  דווקא,  ראש,  לצלול  שהחליטה 

התרבות המערבית. 

מחוץ לשכונות הדתיות והחרדיות, צמד המילים 
'חנות יודאיקה' מעלה בדרך כלל זיכרון של חנות 
ניחוח  עם  הרצל,  רחוב  בפינת  וצפופה  קטנה 
הצפופים.  המדפים  מעברי  על  אבק  שכבת  של 
הגונה  סטירה  נותנים  'ואהבת'  של  החנויות 
דלפקים  באמצעות  המוכרת,  הבאסטה  לאווירת 
של  מכובדת  וכמות  מושכות  תצוגות  מוארים, 
מסכי וידאו המקרינים הסברים קלילים על מצוות 

התפילין או סדר הקידוש. 

"המטרה הפנימית בעצם היא להנגיש את היהדות 
לעולם הלא־דתי", מסביר טל מנדל )40(, מנכ"ל 
החברה ובעל תשובה בעצמו. "אם אדם לא דתי 
עובר דירה וצריך לקנות מזוזה, הוא יחשוב על 
בעקבות  לו.  שיעזור  שלו  מהעבודה  דתי  חבר 
להיות  הפכו  הקניונים  האמריקאית  התרבות 
מרכזי תרבות מאוד חזקים בתרבות הישראלית, 
והרעיון היה לבוא לאותם מרכזי תרבות, ודווקא 
באופן  יהדות,  מוצרי  של  חנויות  לפתוח  שם 
ולהנגיש  הרחב  לציבור  מענה  לתת  גם  שמנסה 
לו את התפילין, הסידור והמזוזה, ומצד שני גם 

אקסקלוסיבי  למשהו  היהדות  מוצרי  את  יהפכו 
סגולה  עם  אנחנו  יוקרה.  שמשדר  כזה  ומושך, 

ורוצים להרגיש טוב עם עצמנו". 

שלו  היישום  אבל  לכאורה  פשוט  נראה  הרעיון 
כשצריך  מורכב,  יותר  טיפה  כנראה  במציאות 
מוקפד  עסקי  מודל  החדשני,  הלוק  בין  לשלב 
ההנגשה.  יכולת  עם  יחד  העסק,  את  שיצדיק 
את הדרייב הכלכלי בשילוב האמירות הערכיות 
שאחראי  מיראשווילי  יצחק  העסקים  איש  נתן 
לשורה של פרוייקטים יצירתיים בתחום היהדות 
שעומדים עצמאית על הרגלים בזכות ולא בחסד. 
תוך קצת יותר משנה נפתחו בזו אחר זו שמונה 
האחרונה  דן,  בגוש  המובילים  בקניונים  חנויות 
"בעיני  גן.  רמת  בקניון  השבוע  נפתחה  שבהם 
לצורך  מענה  פה  שניתן  העובדה  על  מלמד  זה 
שאכן היה קיים, צורך של יהדות שתורגם לעולם 
מייעד  הכלכלי  "המודל  מנדל.  אומר  העסקי", 
לפיתוח  הנוכחיות  ההכנסות  את  הזה  בשלב 

החנויות והקמת סניפים חדשים". 

רשת 'ואהבת' 
שמתפתחת בשנה 
האחרונה בקניונים 

של גוש דן, מצליחה 
בלי לוותר במילימטר 

על הביזנס להנגיש 
את מוצרי היהדות 
בנוף האופייני של 

חנויות המותגים 
והמסעדות 

יהדות 
זה מותג 
מצוין 



מוצרי ים המלח באמריקה
צבאי  שירות  ולאחר  דתי,  לא  בבית  נולד  מנדל 
תואר  ולימודי  האוויר,  בחיל  כקצין  ארוך 
החליט  הוא  המחשב  ולימודי  בכלכלה  ראשון 
"בסיום  ביזנס.  ולעשות  הברית  לארצות  לרדת 
כל מה  את  טוב  הכי  ליישם  הלימודים החלטתי 
שלמדתי, ויצאתי לארצות הברית. הקמתי עם עוד 
שותף חברה למכירות בקניונים. מכרנו צעצועים, 
מוצרי בריאות ומוצרי ים המלח. כמו כולם", הוא 

מחייך. 

את  ונשם  חי  הוא  שבהם  שנים  שלוש  אחרי 
העסק  ליהדות.  להתקרב  טל  החל  הביזנס, 
תורה  לימוד  לטובת  ננטש  תאוצה  ותפס  שהלך 
בארגונים  וסמנכ"ל  שיווק  כמנהל  עבודה  לצד 
להפצת יהדות בארצות הברית. "אחרי עשר שנים 
שאני  הבנה  איזו  בי  הבשילה  העמותות  בעולם 
לי  שניתנו  והכישורים  היכולות  את  לנצל  צריך 
נכנס  מנדל  אומר.  הוא  העסקי",  לעולם  ולחזור 
'ואהבת' עם הקמתה  לתפקיד הסמנכ"ל בחברת 
לפני כשנה וחצי ולאחרונה קודם לתפקיד מנכ"ל 

החברה. 

לאורך השיחה מזכיר מנדל שוב ושוב כי החנות 
היא עסק לכל דבר, אך הערך המוסף שלה איננו 
שלנו  הלקוחות  "עיקר  הרושמת.  בקופה  נמדד 
הם קהל לא דתי, כאלה שעושים קידוש ואחר כך 
נוסעים. מגיעה אשה לא דתית שהפעם האחרונה 
בה היא קנתה פמוטים, היתה בעת ביקור בכותל 
להתחדש  באה  היא  עכשיו  שנים.  עשר  לפני 
ונחשפת למגוון של מוצרי יהדות באופן שמדבר 

אליה". 

איך מציעים יהדות לאנשים בלי לתת 
אווירה של מיסיונריות? 

עומד  לא  אני  הזה.  במקום  נמצאים  לא  אנחנו 
ומסביר לאדם שנכנס לחנות למה צריך לעשות 
קידוש, ושכדאי לעשות קידוש והנה קחו ותקנו 
גביע, אלא מציע את האפשרויות ויכול להסביר 
אנשים  נכנסים  לכאן  הצורך.  או  התפקיד  מה 
נכנסים  שהם  וברגע  ומתעניינים,  רוצים  שכבר 
הטוב  המענה  את  להם  נותן  אני  פנימה  אלי 

והמתאים ביותר". 

בעיני  נתפסים  היהדות  שמוצרי  מסביר  מנדל 
ערך  להן  שיש  מיוחדות  כמתנות  רבים  לקוחות 
"אני מוכר חנוכיות  מוסף מעבר לשווי המתנה. 
גם לפני פסח, ואנשים קונים שופרות גם באיזור 
פורים", הוא מחייך, ומיד מוסיף כי למרות הפער 
לתמוך  ערכית  מבחינה  מעדיף  הוא  במחירים 
זולים  תחליפים  לקנות  ולא  מקומיים,  באמנים 

המיובאים משווקי המזרח. 

חתיכת  הם  אבל  מצווה,  לא  שהם  דברים  "יש 

לך  להגיד  יכול  אני  תשובה  כבעל  אידישקייט. 
חילוני  לבית  נכנס  שאתה  בנפש  עושה  זה  מה 
לחלוטין, ואת פניך מקדמת מגזרת נירוסטה של 
טובה  הרגשה  נותן  זה  ירושלים".  אשכחך  "אם 
שלנו  המיקוד  אבל  הנשמה,  את  ומעורר  בנפש, 
וספרי  מזוזות  בתפילין,  במצוות,  בהחלט  הוא 

קודש". 

עסקים גם מרגשים
ויש גם לא מעט סיפורים שמלמדים על השינוי 
שמגיעים  מחדש  מתרגש  אני  פעם  "כל  השקט. 
ל'תכלס' של יהדות ושמירת מצוות. יהודי מגיע 
ומבקש מזוזה, ותוך כדי שיחה מתברר שאין לו 
"כשאני  מספר.  הוא  החדרים",  בדלתות  מזוזות 
מדבר עם לקוח אני לא מרגיש את הביזנס, אלא 
כשליח מצווה שבא לתווך בין המצווה ללקוח. 
יהודי  שלכל  היא  השאיפה  התחתונה,  בשורה 

יהיה מקום שבו הוא יוכל לקבל מענה לרצון שלו 
לקיים מצוות ולהתחבר ליהדות, וכל סיפור קטן 

כזה נותן תחושת סיפוק גדולה מאוד. 

של  הראשונה  לחנות  הגעתי  וחצי  שנה  "לפני 
'ואהבת' בקניון נתניה, ומאוד התחברתי לרעיון 
מספרת  קבועה",  לקוחה  להיות  והתחלתי  שלה 
לסיום מעיין )32(, אשת הייטק שאיננה שומרת 
מצות, העובדת בחברה ישראלית שנותנת מענה 
המשרדים  "לאחרונה  בחו"ל.  ללקוחות  סייבר 
שלנו עברו לבניין משרדים חדש באיזור תעשיה 
להתקין  והחלטנו  הבוס  עם  דיברתי  בהרצליה. 
ויש  קומות  בשלוש  מדובר  הבניין.  בכל  מזוזות 

כמעט מאתיים דלתות במשרד", היא מחייכת. 

לי",  "זו היתה אחת הקניות הכי מרגשות שהיו 
להגיע  "ביקשתי  הסיפור.  את  מנדל  משלים 
מאוד  מיוחד  מעמד  היה  וזה  המזוזות  לקביעת 

שעד היום מרגש אותי". 

איכות 

חיים

מצטרפים לקהילה הדתית החדשה בחריש!

ל הפארקחריש ע
ור לגור בתוך צי

תמיד חלמתם על דירה באיכות גבוהה. 
תמיד חלמתם להיות חלק מקהילה איכותית. 

חברת 'גיי' הנדסה' בשיתוף חברת 'באמונה' - משתפות 
פעולה כדי לגרום לחלומות שלכם להפוך למציאות. 
בפרויקט 'חריש על הפארק' תיהנו מסטנדרט בנייה 
גבוה וממחיר סופי, וגם תזכו לקהילה מגובשת ותוססת. 

זה איכות חיים.
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צריך  לא  כמה  שמענו  הקודמים  הפרקים  בשלושת 
האויב,  של  ברדיו  הדיכאון  לתשדורות  להקשיב 
וכמה השמחה היא הנשק הסודי שדרוש לנו יותר 
מכול. בשלושת הפרקים הנוכחיים האווירה שונה. 
ודורש  להתבלבל,  לנו  נותן  לא  הזקן  אדמו"ר 

שנסתכל למציאות בעיניים.

לא  ש"זה  בביטחון  לומר  למדנו  הקודם  בפרק 
אנחנו – זה הוא!" שכשאנחנו מבולבלים, עייפים, 
שאין  מרגישים  התחתונה  ובשורה  מוחלשים, 
בנו להט אמיתי לעבודת ה', האמת היא שזה לא 
מלאים  להט,  מלאים  להיות  יכולים  אנחנו  נכון. 
רצון, מלאים כוונות טובות, אבל יש אויב שנלחם 
כנגדנו, הוא עקשן ומתוחכם והוא מייצר הפרעות 

שממסכות לנו את הדרך בעשן סמיך.

לשורותינו  מסתנן  האויב  את  שזיהינו  לומדים שהעובדה  אנחנו  כ"ט  בפרק 
מבהיר  הזקן  אדמו"ר  מצמרר  בניתוח  מפניו.  אותנו  תציל  לא   – בנו  ומכה 
לנו כמה עמוקה אחיזתה של הנפש הבהמית באישיותנו. עמוקה עד כדי כך 
שכשאנחנו אומרים "אני", אנחנו למעשה מתכוונים אליה. זה לא מישהו אחר 
שרוצה לעשות רע, זה אני! בוודאי, זה לא אני באמת, לא אני כפי שהייתי לו 
הגוף לא היה מסתיר את אור הנשמה, אבל במציאות הקיימת – מבחינת הדרך 

שבה אני תופס את עצמי – זה אני.

אז מה עושים? 
מה עושה מפקד שמבין שהחטיבה שלו הסתבכה בקרב צמוד שאין ביכולתה 
לצאת ממנו מנצחת? מוריד פקודה לתפוס מחסה, מתקשר למפקדה, מטווח 
שתונחת  כבדה  ארטילריה  כוחותינו".  על  "אש  ומזמין  הפלוגה  מיקום  את 

בדיוק במיקום הקרב, ובתקווה תהרוג בעיקר חיילי אויב.

בנמשל: הנפש הבהמית והזהות האישית שלנו אחוזות זו בזו, מפותלות זו 
סביב זו, ואין אפשרות להפריד ביניהן. לכן, אין ברירה אלא להכות. להנחית 
לגוף את מקומו, שתביא לכך  מכה מדויקת שתשנה את התמונה, שתבהיר 
אנחנו,  לנו.  גם  נעים  יהיה  לא  זה  הראש.  את  קצת  תוריד  הבהמית  שהנפש 
כזכור, מזדהים עם הנפש הבהמית. אבל בסופו של יום, זה יכול להציל אותנו. 
לשחרר אותנו מהלפיתה ההדוקה של הכוח הזר, ולהוציא לאור את המהות 

העצמית שחבויה עמוק כל כך בתת־המודע של האני שלנו.

בעיטה  "ביטוש".  קוראים  הקדוש,  הזוהר  של  בארמית  הזו,  לאסטרטגיה 
רצינית שנותנים לבול עץ עבה, כדי שהאש שמלחכת אותו תאחז בו ותהפוך 
ביטוש? פשוט, מתמקדים  עושים  איך  זמן.  לאורך  חום  לגחלת שתתן  אותו 
בדיוק בהפך ממה שהתמקדנו עד עכשיו. מזכירים נפילות כואבות, מתבוננים 
בצדדים הנמוכים והשפלים שלנו, כואבים את העובדה שהרצון הטבעי שלנו 
מכוון למטה ולא למעלה, חושבים איפה אנחנו ועד כמה אנחנו רחוקים מה', 

מביאים את עצמנו לידי שברון לב.

נבקעת  ואטומה  עבה  קליפה  כאילו  עיניים.  פקיחת  הוא  לקרות  שצריך  מה 
כל  כי  היא  עובד  שזה  הסיבה  האפלולי.  התוך  אל  חודר  גדול  ואור  לפתע, 
הסטרא־אחרא הזו, מלכתחילה לא היה בה דבר. כמו חושך, שמתפוגג ובורח 
מיד כשמגיע האור, כך האויב העיקש הזה הוא בעצם שום כלום בתחפושת, 

וכשחושפים את האפסיות שלו הוא פשוט נעלם.

יחד עם הביטוש מגיעה עסקת חבילה שלמה שאמורה להכניס אותנו להלך 
אלא  מסכנות  במובן של  לא  אבל  שפלות,  היא  מילת המפתח  הנכון.  הרוח 
במובן של הכרה עמוקה בחסרונותינו. הכרה שגורמת לנו להבין שאנחנו לא 
יותר טובים במילימטר מאף אחד אחר, שכמו שהזולת נלחם את המלחמה 
אנחנו  מצבנו  שאת  ומכיוון  אנחנו.  גם  בדיוק  כך  בה,  נופל  ולפעמים  שלו 
מכירים מקרוב ואילו הזולת באיזשהו מקום "זכאי עד שלא תוכח אשמתו" – 

הרי שאנחנו צריכים להסתכל עליו מלמטה למעלה, לא להפך.

לפי  נידון  אדם  כל  היחסות:  בתורת  גדול  שיעור  מקבלים  אנחנו  הדרך  על 
גידל אותו, אילו כישרונות יש לו  מקומו ומדרגתו. איפה הוא מסתובב, מי 
באופן טבעי. קנה המידה שקובע מי למעלה ומי למטה הוא אישי לחלוטין: 
עד כמה אתה עובד ה'. עד כמה אתה נלחם. כמה מאמץ אתה משקיע כדי 
לזוז מנקודה א' לנקודה ב'. איפה הנקודות הללו ממוקמות על גרף העלייה 

בעבודת ה' – לחלוטין לא רלוונטי.

בשלבים  שלא  סביר  לדיכאון?  ליפול  בלי  זה  בכל  לעמוד  אפשר  האם 
הראשונים. אבל אם יש הקשר בעולם שבו יכול לצאת משהו טוב מהדיכאון 
– זה ההקשר. המתקדמים בעבודה הזו כבר לא ירגישו דיכאון בכייני, אלא 
מה שמכונה בחסידות "מרירות". ההבדל פשוט: עצבות משתקת, מכבידה, 
גורמת לנו לזחול למיטה ולישון בלי סוף; מרירות זו כאפה מתסיסה, מניעה 

כפי  המצב  עם  להשלים  ניתן  שלא  תחושה  לפעולה, 
שהוא וחייבים – פשוט חייבים – להעיף את עצמנו 
למקום אחר לגמרי. וטיפ קטן: מאחר שאנחנו רוצים 
להיות בעיקר אנשים שמחים ובריאים, הזמן הטוב 
ביותר לביטושים הוא כשאנחנו בלאו הכי בדיכאון. 

לא חשוב מאיזו סיבה.

שמחה מתוך המרירות
המרירות,  מתוך  שבאה  השמחה  הגדול:  והפרס 
התפנה  שהמוח  התחושה  הנשבר.  הלב  בעקבות 
שהמחשבה  נטהר,  שהלב  עליו,  שהכביד  ממשהו 
הוא  קרה  שבאמת  מה  יותר.  צלולה  נעשתה 
הנפש  כך של  כל  שהשתחררנו מהלפיתה הצמודה 
הבהמית. פתאום התמונה ברורה לנו. יכול להיות שאנחנו לא במקום טוב, 
אבל אנחנו יודעים עכשיו בדיוק מי נגד מי. יש בנו נפש בהמית, היא חזקה 
– "חלק א־לוה ממעל ממש"  ניצוץ א־לוהי  גם  בנו  יש  ויושבת עמוק, אבל 
ברצונו.  ממוקדים  קולו,  את  שומעים  אותו,  רואים  אנחנו  עכשיו  ב'(.  )פרק 
עליו,  ולהתפלל  עליו,  לרחם  ופשוט  בעצמנו,  להיכנס  להפסיק  כבר  אפשר 
ולעשות כל מה שצריך כדי להוציא אותו מהגלות שהוא נמצא בה – גלות 

בתוך מחשבות, דיבורים ומעשים שאנחנו עצמנו עשינו ועושים.

כדאי שנכניס לנו את זה טוב טוב לראש: הנושא הוא לא אנחנו. את הרע שבנו 
כנראה שלא נצליח לתקן לגמרי. הנושא הוא הנשמה הא־לוהית שבנו. מה 
אנחנו עושים כדי שיהיה לה טוב. כמה אנחנו מתאמצים כדי להוציא אותה 
ממצרים ולהחזיר אותה אל מקומה הטבעי – צד הקדושה. ועוד דבר: בחשבון 
הסופי – כל זה כדאי. הקב"ה לא מנהל כאן מאזן הפסד. אם הוא הוריד ניצוץ 
א־לוהי קדוש וטהור וטמן אותו במקום כל כך מגושם, כל כך גס, כל כך מלא 
אפשרויות של טומאה וקלקול – אנחנו יכולים להיות בטוחים שמכל זה יוצא 

אור גדול.

מה עושה מפקד שהחטיבה שלו 
הסתבכה בקרב שאין ביכולתה 

לצאת ממנו מנצחת? מורה לתפוס 
מחסה, מתקשר למפקדה, מטווח 

את מיקום הפלוגה ומזמין "אש על 
כוחותינו"
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מרחיב את שורותיו וקולט

אברכים צעירים,
לכולל בוקר וצהריים בשילוב עם עשייה מגוונת של קירוב לבבות 

במעטפת קהילה חמה ופעילה.
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הרב עדין אבן־ישראל )שטיינזלץ(

 להוציא את
העבדּות 

מהעבדים 

בשביל להיגאל צריך להרגיש כמה רע ולהתחיל לצעוק <<< לא מספיק להיות טוב, 
צריך גם לא לסלוח ולא להכיל את הרע <<< עבד לא צריך לקבל החלטות, בן חורין 

צריך למצוא לעצמו משמעות <<< אדם חופשי חי בתנועה של חידוש

במבט ראשון, כאשר קוראים את פרקי הגאולה של בני ישראל ממצרים, 
יצאו  הם  אז  שכן  סוף,  ים  בקריעת  מתחילה  מצרים  גאולת  כי  נראה 

ממצרים והשתחררו מעולם של המצרים. אבל האמת היא שהגאולה 

ברגע שבו  מתחילה עוד לפני כן, כשכתוב "וימררו את חייהם", 
בני ישראל מתחילים להרגיש את עבודת הפרך. 

בתחילה, כאשר יוסף היה בשלטון, הוא ודאי דאג להם, וכל מה שהם עשו  
היה - "פרו וישרצו וירבו ויעצמו...". לאחר מכן התחיל השעבוד של בני 
ישראל, וחז"ל מתארים כיצד הוא התחיל כמעט כלאחר יד, מבלי לשים 
לב - קם "מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" והתחיל להעביד את 
בני ישראל בפרך. לאחר דורות, בני ישראל כבר לא זכרו את הטוב שהיה 

בזמן יוסף, והתרגלו לשיעבוד כשם שמתרגלים לכל דבר. 

מתרגלים  לסבול,  מתרגלים  פעמים  הרבה  אנשים 

קצת.  ועוד  קצת  עוד  מושכים  ומצוקות;  לצרות 
יותר  הוא  אדם  איך  לראות  אפשר  כאלה  במקרים 
חזק מברזל. יש מקומות בעולם שלקחת לשם סוסים זה "צער בעלי 

חיים", אבל בני אדם יכולים לגור שם, כי הם מסתגלים לכל דבר. 

אבותינו ישבו במצרים והיו פועלי בניין, עשו לבנים ובנו ערים. בסך הכל 
היו קשים, אבל הם הסתגלו. הבנים שנולדו במצרים חשבו שמן  החיים 
הסתם ככה היה תמיד, וכשהסבא סיפר שהוא זוכר שליהודים היה מעמד 
גבוה, הם חשבו שאלו עוד מעשיות. ומשום כך גם לא התעורר בהם הרצון 

להיגאל. בעיניהם אלה היו החיים הרגילים.

מדוע הגאולה באה בזמן של צרות, ולא בזמן שעם 
הקדוש  למה  מצרים?  אדמת  על  בשקט  ישבו  ישראל 
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ברוך הוא לא החזיר אותם לארץ כנען עוד לפני המלך החדש שקם עליהם? 
התשובה היא שכאשר יש צרות אנשים נפתחים. אולי זה לא צריך להיות כך, 
אבל ככה זה עובד בפועל. וכמו ביציאת מצרים, כך גם בסיפורים אחרים של 
גאולה, תמיד יש לפני כן "וימררו את חייהם". כאשר המציאות הופכת יותר 
מפחידה, רק אז אנשים מתחילים להתפלל, עד שבאה הבשורה של הגאולה. 

כך גם בימי מרדכי ואסתר - עד שלא היה לחץ גדול על היהודים, הם חיו בין 
הגויים, וגם התחילו, על פי חז"ל, בתהליך של התבוללות. רק ברגע שנוצר 
איום על חייהם - התחיל קשר של זהות ושל אחווה. כאמור, זה לא היה צריך 

להיות כך, אבל במציאות - האחדות הגדולה הגיעה דוקא מתוך צרות.

ברגע שהיהודים מתחילים לצעוק, הקדוש ברוך הוא עוזר. במילים אחרות 
ניתן לומר כי התחלת הצרות מסמנת סוג של אתחלתא דגאולה. 

הצרות מביאות את עם ישראל לתפילה, ופותחות את 
הפתח לגאולה, אך ישנם שלבים נוספים שאותם עם 

ישראל צריך לעבור בדרך לחירות גמורה. 
האנשים  שאותם  העובדה  את  כנתון  מביא  רע"  שנאו  ה'  "אוהבי  הפסוק 
שעליהם הוא מדבר הם אוהבי ה', וזוהי מעלה גדולה בפני עצמה. אך גם 
כאשר אדם הוא אוהב ה', אין זה מובן מאליו שהוא שונא רע, ועל זה צריך 
הפסוק להורות ולהמליץ. זה אמנם טוב כאשר אדם הוא אוהב ה' או עובד ה', 

אך קיים עוד שלב, והוא לא לרצות את הצד השני, ההפוך. 

גם בסיפור הגאולה במצרים ניתן להבחין במטרה החינוכית של ה' - "למען 
תספר… את אשר התעללתי במצרים"; לא רק להעניש את המצרים, אלא גם 
להראות לבני ישראל את המפלה שלהם. המטרה איננה רק להתעלל , אלא 
גם לחנך את בני ישראל ולהביא אותם לאותה הכרה שמתבארת גם בתחילת 

סיפור המכות - "והפלה ה'", שה' מעדיף אותם על פני כל עם אחר. 

ההבחנה הזו בין אהבת הטוב ובין שנאת הרע היא הבחנה חשובה. גם כאשר 
אני בעצמי טוב, אסור לי לשכוח כי דבר אחר הוא רע. יכול להיות שאדם 
מנסה להבין את הרע, אבל הוא צריך לזכור שגם אם הוא מבין אותו, אסור לו 

לסבול אותו. גם אם אני מבין למה מישהו מכה אותי, אני 

לא צריך לסלוח לו. לבני ישראל, בתור עבדים, חסרה ההבחנה הזו, 
הם לא רואים את ההבדל ביניהם ובין המצרים. לכן הקדוש ברוך הוא צריך 

להפלות ולהתעלל, להוכיח כי הגיע זמן חירותם של בני ישראל. 

ניתן  האם  בשאלה  נוגע  במצרים,  בהתעללות  בהפליה,  הצורך  למעשה, 
להוציא מהעבד את העבדות. משום שגם כאשר העבדים משתחררים בגופם, 
את כל הכבלים שהם אינם נושאים מבחוץ - הם עדיין נושאים מבפנים. כך 
קוממיות".  אתכם  ואולך  עולכם,  מוטות  "ואשבור  בפסוק  לדרוש  ניתן  גם 
השני  והחלק  העול,  שבירת  הוא  הראשון  החלק  לשניים:  מתחלק  הפסוק 
הוא "ואולך אתכם קוממיות" - בקומה זקופה. מתברר שיש שתי גאולות: 
הגאולה הראשונה היא לשבור את העול, והגאולה השניה היא להגיע למצב 

שבו נשיאת העול כלל לא קיימת. 

בפשטות, אחת התשובות לשאלה מדוע כל יוצאי מצרים מתו במדבר היא 

שנחוץ דור חדש שלא היה משועבד. כאשר ההורים והסבים לא 

זוכרים זמן בו הם לא היו עבדים, יש בזה הרבה אימה 
הרגשת  נעלמת  ואיתו  מתחלף,  שהדור  עד  נותר  השיעבוד 

השיעבוד. 

כשמדברים על פסח, חשוב להבין שהעניין של פסח הוא לא רק שהיו ניסים, 
אלא בעיקר עצם העובדה שזהו הזמן שבו בני ישראל השתחררו מהעבדות, 
זוהי  בני חורין.  והכוח להיות  לנו את האפשרות  גם  זהו הזמן שנותן  ולכן 
"מצוות היום", כמו שאנחנו אומרים בתפילה - "זמן חירותנו" - כלומר, הזמן 

בו אנחנו אמורים להגיע למצב של חירות. 

אך  קל.  הכי  הדבר  זה  חופשי  אדם  להיות  לכאורה, 
עבד  שכאשר  משום  קשה,  מאוד  דבר  שזהו  מתברר 
עדיין נשאר במודעות שהיתה לו בתור עבד, הוא עדיין 
צריך מישהו שירתום אותו לעגלה. ניתן לומר שבאופן כללי 
כאשר אנשים נמצאים תחת מרות ומשטר, הם עלולים להרגיש הרבה יותר 
אכן,  כלשהי.  אחריות  לקחת  או  דבר,  שום  להחליט  צריכים  לא  הם  טוב; 

מתברר שלהיות חופשי זה לא פשוט.

החופש תלוי במידה רבה במשמעות שיש לאדם מצד עצמו. ככל שיש לו 

יותר משמעות עצמית הוא פחות צריך שעבוד. כדי להיות 'בן חורין', 

אדם זקוק לתוכן עצמי שימלא אותו. 
אני מדבר על מה שנקרא "יתרון האדם". אם אבקש מהזמיר, לשיר מנגינה 
חדשה - זה לא בתחום היכולת שלו. אבל אני יכול לבקש את זה מבן אדם. כך 
גם נאמר על היחס בינינו לבין המלאכים, שהקדוש ברוך הוא מעדיף אותנו 
על גבי המלאכים, משום שאי אפשר לבקש ממלאך לומר חידושים; על אף 
שהוא בעל השגות עליונות הרבה יותר, אין באפשרותו לומר אפילו חידוש 
קטן, בדיוק כפי שלהבדיל, מחשב חושב יותר מהר מהאדם, אך עדיין איננו 
יכול לחדש חידושים. בן אדם, לעומת זאת, קיבל את היכולת לחדש וליצור.

"שיר חדש" לא חייב להיות רק שיר, זה יכול להיות גם אדם שלוקח סוגיא 
בתורה והופך אותה לדבר חדש. הקדוש ברוך עושה דברים חדשים – "כי 
כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה...", וכך גם כתוב 
על חידושי תורה, שכאשר אדם מחדש חידוש תורה זה יוצר שמים חדשים, 
וכשאדם עושה חידוש גדול הוא עושה עולם חדש. על כך כתוב שצדיקים 

דומים ליוצרם – שיכולים לעשות שמים חדשים. 

זו אחת המתנות שה' נתן לנו - הכוח לברוא דברים. אולי לא בריאה כמו של 
הקדוש ברוך הוא, בריאה יש מאין, אבל בריאה יש מיש - זה יש באפשרותנו 
לעשות. זה עומק העניין של בן חורין, שאדם יכול לעבור על עשרה ספרים 
ולמרות זאת לרצות לכתוב דבר חדש. "הפוך בה והפוך בה דכולא בה" – 
אדם יכול להפוך דף ולגלות דברים חדשים. וכך אנחנו אומרים בסופו של 
ליל הסדר – "ונשיר לפניו שיר חדש". זה מה שאנו מבטיחים לעשות בפסח. 

ויש  כמוהו,  נברא  שלא  חדש  שיר  עושה  שאדם  יש 
שאדם לוקח שיר ישן ועושה ממנו שיר חדש. בכל אופן, 

זוהי המשמעות של להיות בן חורין.

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

 לגדול 
בתורה בעיון 

 מהי ייחודיות הכולל?

לימוד 'עמוד' גמרא בעיון ביום, במשך שני סדרים, במטרה לעיין בסוגיות, ולרכוש ידיעה טובה במסכתות בש"ס. הלימוד בסגנון ישיבתי, 
מאפשר להמשיך ולהתגדל בתורה ולבסס את הקומה התורנית במסכתות רבות בש"ס בצורה מעמיקה. 

לימוד של עמוד בעיון ליום, הנעשית ברצינות ובהתמסרות, מובילה לבניית קומה תורנית ולהתהוות לתלמיד חכם בע"ה. הלימוד מתבצע 
בהתמקדות בנושאים המרכזיים שבכל סוגיה בליווי של מראה מקומות לראשונים ואחרונים במטרה לרכוש ידיעות רבות בעומק לרוחב המסכת.

מעבר לשיעורים שבועיים, הבניין העיוני יתבצע מתוך דיבוק חברים ונשיאה ונתינה של הרה"ג משה סתיו עם אברכי הכולל במהלך הסדרים. 

 מי מתאים להצטרף לכולל 'משמיע שלום'?

 הדלת פתוחה לאברכים בוגרי ישיבות הסדר וגבוהות המחפשים להמשיך להתגדל בעיון ובאווירה ישיבתית. 
 הדבק המאחד את כל בני החבורה, הוא הרצון המשותף לגדול  בתורה ויראת שמים, מתוך העיסוק בלימוד העיון. 

אז, אם ברצונך להמשיך ללמוד עם אותו לימוד עיוני באוירה ישיבתית, מקומך איתנו!

 ראש הכולל:

 בראש הכולל עומד הרה"ג משה סתיו שליט"א. תלמיד חכם בעל היקף גדול ורחב במקצועות התורה – הלכה, אגדה, מחשבה, קבלה. 
הרב סתיו משמש כר"מ בישיבת כרם ביבנה מזה עשרות שנים. 

 לשאלות נוספות על הכולל ותוכנית הלימוד: 
ר' יעקב קופר )נא לסמס( 052-485-0065 ׀ yyaberdam@gmail.com ׀ רחוב הראובני 1 גבעת שאול

כולל "משמיע שלום" בירושלים, קולט לשורותיו אברכים המעוניינים לקחת חלק בלימוד עיוני 
ישיבתי בטהרתו ברוחב ובעומק.

המסכתות שיילמדו בכולל בע"ה תהיינה המסכתות הישיבתיות בנשים-נזיקין, יחד עם מסכתות 
הלכתיות כדוגמת שבת, נידה ועוד.

כולל עיון: 'עמוד ליום' בלימוד מעמיק

מלגה גבוהה למתאימים

קולט 
אברכים!



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

אני צריך לקנות טלפון חדש. האם 
מותר לי להשתמש בטלפון 

לא כשר?
רבותינו ידעו היטב את טבע האדם, ועד כמה הקרבה אל 
הטומאה סוחפת ומפתה. לכן לימדו שצריך להרחיק לא 
רק מן הטומאה עצמה, אלא מכל מה שמקרב אליה. כזה 
הוא איסור ייחוד, ומאותה סיבה גם אסור לאדם אפילו 

להתקרב לפתח ביתה של אישה מופקרת. 

גדולה  ברשת  היום  הפריצות  רבים  בהקשרים  לצערנו, 
וחומר  ומקל  חז"ל,  דיברו  עליהן  מהסכנות  ערוך  לאין 
מן  להתרחק  עלינו  מוטלת  עצומה  שחובה  למד  אתה 
גם המחקרים אומרים  ומכל מה שמביא אליו.  הכיעור 
שאחוזים גדולים מבין אלה שאינם בעלי מכשיר מסונן 
היטב, מוצאים עצמם מגיעים לטומאה ותועבה, לעתים 
בניגוד לרצונם הפנימי שזועק מרה כנגד ההתדרדרות. 
אמרו חז"ל: אין אפוטרופוס לעריות, כלומר שאדם לא 
יכול לבטוח בעצמו ולומר "אני לא אפול". ולכן אסור 

לאדם להביא עצמו לידי ניסיון. עצם הניסיון אסור! 

ועל כן, מי שמחזיק טלפון פתוח לרשת צריך לשים עליו 
סינון איכותי, ולדאוג שלא תהיה לו דרך ליפול. זה כולל 
מסלול סינון גבוה והקפדה שהקוד יישאר רק בידי אדם 

נאמן, ששומר עליו לשעת צורך גדול בלבד.

מה זה משנה אם העולם 
נברא בתשרי או בניסן?

תשרי וניסן הם שני קטבים של עונות השנה, 
בין  הקשר  סוג  של  קטבים  שני  שמשקפים 
הקדוש ברוך הוא לבין האדם. תשרי הוא זמן 
ואת  האביב  את  וניסן  החורף,  את  שמתחיל 
הפריחה. תשרי הוא זמן של השקעה והעמקה, 
שלכת של הפריחה החיצונית, כניסה לקירור 
ומביא  השערים  את  פותח  וניסן  ולהפנמה, 
והפירות,  התבואה  הבשלת  את  ביטוי  לידי 

ואת כל האור הגדול של המציאות. 

העולם,  נברא  שבתשרי  הסובר  אליעזר  רבי 
ועל  בתשובה,  תלויה  שהגאולה  גם  סובר 
ולעסוק  העולם  בתיקון  להשקיע  האדם 
בתהליך, והתוצאות יגיעו בשלב מאוחר יותר 
על ידי הקדוש ברוך הוא. רבי יהושע הסובר 
אינה  סובר שהגאולה  בניסן,  נברא  שהעולם 
תלויה בתשובה, העולם נברא כשעיקרו הוא 

האור והפריחה האלוקיים של המציאות. 

לעניין הגאולה האחרונה, אנו נוקטים כדעת 
רבי יהושע, שהגאולה אינה תלויה בתשובה 
מקווים  אנו  השנה  של  זה  במועד  ובמיוחד 

שיתקיים בנו "ובניסן עתידים להיגאל".

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | קרוב אליך בפייסבוק | העלון טעון גניזה
לתגובות, יצירת קשר והצטרפות לרשימת תפוצה: info@qarov.org | 054-4530951 לפרסום: 052-4061065

יש לי סכום מכובד שאני 
רוצה לתרום לצדקה. האם 
נכון לתרום להחזקת תלמיד חכם 

או לקירוב, או לשלב?
מדריכה  התורה  בהם  עניינים  בתורה  יש 
גדרים  לנו  וקובעת  וחד,  בהיר  באופן 
מרובעות,  תהיינה  שהתפילין  כמו  מדויקים 
חוטים  כמה  אותן,  צובעים  צבע  באיזה 
נותנת  שהתורה  מצוות  ויש  בציצית.  צריך 
יפעל  שהוא  כדי  גדול  מרחב  האדם  ביד 
בדרכו שלו. למשל, צריך לשמוח ביום טוב 
באכילה ושתייה ובבגדים נאים לנשים, אבל 
התורה לא קבעה איזה סוג בשר, יין או בגד. 
היא מבקשת שכל אחד ימצא את הדרך שלו 

לבטא את שמחת החג. 

כך בעניין הצדקה, יש כללים כדוגמת הקרוב 
המבוארים  קודמים',  עירך  'עניי  קודם, 
העדפה  מצאנו  לא  אבל  צדקה.  בהלכות 
הללו  המצוות החשובות  ברורה שבין שתי 
לעומת  מכפירה  יקרים  אחים  הצלת  של 
חשובים,  שניהם  חכמים.  תלמידי  החזקת 
יקרים מפז, עומדים ברומו של עולם. אדם 
צריך לעשות כפי נטיית ליבו, ואכן יש הגיון 

גדול למצוא דרך לשלב ביניהם.

 בהוצאה מפוארת
־בנוסח אשכנז וע"מ ובתו

 ספת ביאורים
והארות ברוח תקופתנו

מהדורה שניה מתוקנת

 הגדה של פסח
לזמן הזה

להשיג בחנויות ובהוצאה: אור עציון ספרי איכות תורניים 08-8502822
www.machon.oretzion.com

על חומש ויקרא

 ספרו החדש
 של הרב דרוקמן

על פרשת השבוע

חדש! הספר 
שרבים חיכו לו!

התורה לדורנו
הקדושה והטהרה

מחירים מיוחדים לרכישה כמותית ולשי לעובדים

מבצע מיוחד למזמין את כל ספריו של הרב דרוקמן


